
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nummer 20, 8 juli 2020 

Kalender 
Maandag 13 juli 19.00: afscheidsavond groep 8 in ’t Trefpunt 

Vrijdag 17 juli: laatste schooldag  

Om 12.00 uur voor unit 1, om 14.15 uur voor unit 2 en 3: start zomervakantie 

Maandag 31 augustus: 1e schooldag na de vakantie 

Bijbelverhalen en lied van de maand 
Week 28/34 ■ 06/07 - 10/07    Themaweek: Bidden   1 Samuel 1: 1-18, Matteüs 6: 1-15 

en Filippenzen 4: 4-7 

In deze zomerweek staan we stil bij het gebed. We lezen verschillende bijbelverhalen 

waarin het gebed een rol speelt. 

Week 29/35 ■ 13/07 - 17/07   Themaweek: Hoe zijn wij aan de bijbel gekomen? 

Nehemia 8, Handelingen 8:26-40 

Elke week lezen we verhalen uit de bijbel. Hoe zijn we eigenlijk aan die verhalen 

gekomen? En wat betekenen ze voor mensen? 

Lied van de maand: lied 981 Zo lang er mensen zijn op aarde       

 

In en om de groepen 

De laatste weken van dit schooljaar wordt er nog hard gewerkt. Het voelt wel anders, 

boeken zijn bijna uit, onderwerpen worden afgerond.  

Dinsdagmiddag 14 juli gaan de kinderen een uurtje naar hun nieuwe basisgroep om 

al een beetje te kunnen zien hoe deze is samengesteld, en om de nieuwe juf of 

meester te ontmoeten. 

U ontvangt donderdag een mail met wat er zoal aan bod komt in de  groep waar uw 

kind in komt. Er is geen informatieavond op school dit jaar, op deze manier 

proberen we u toch te informeren.  

Wanneer u vragen heeft over deze informatie, of wanneer u graag een gesprek wilt 

over uw kind, kunt u via de mail vragen om een belafspraak. Daar maken we graag 

tijd voor. 
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Nieuwbouw 

Afgelopen donderdag mochten we met het team een kijkje nemen in de nieuwbouw. 

We overhandigden een vrolijk werkstuk van de kinderen, voor in de bouwkeet, en 

kregen een rondleiding. 

We werden er heel vrolijk van, het wordt echt prachtig! Hieronder wat foto’s. 

In september gaan we een bezoekje plannen met de kinderen zodat zij ook kunnen 

zien waar ze straks mogen werken en spelen. 
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Het activiteitenplein met een doorkijk naar een van de lokalen. 

 

                                    
             Het activiteitenplein met doorkijk naar het speellokaal 

 
Plein 
We zijn blij dat we een lijstje hebben met ouders die zich hebben aangemeld om te 

komen helpen! Zoals het er nu naar uit ziet, zal er in het tweede deel van de zomer-

vakantie een begin worden gemaakt met de werkzaamheden. Jeroen van Malestijn 

coördineert dit, en heeft de gegevens doorgekregen van de ouders die hun hulp 

hebben aangeboden.  
Uiteraard kunt u zich nog steeds aanmelden, vele handen maken licht werk! 
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BSO en KDV De Vlindertuin per 1 januari  
Het is fijn te kunnen melden dat we m.i.v. januari buitenschoolse opvang gaan 

bieden in De Vlindertuin. Daarnaast gaan we kinderdagopvang verzorgen, mogelijk 

al in december. 

De peutergroep van Dolfijn zal waarschijnlijk ook al in december haar intrek nemen 

in het nieuwe gebouw. Dolfijn gaat geen BSO aanbieden in het nieuwe gebouw.  

Ouders die zich al gemeld hebben voor opvang ontvangen een mail waarin gevraagd 

wordt de aanvraag officieel te maken door contact op te nemen met Klantcontact 

van Stichting PCOGV. 

Wanneer u dit nog niet heeft gedaan kan dit alsnog, via  

klantcontact@pcogv.nl  (graag in de onderwerpregel zetten: ‘opvang De Vlindertuin’). 

Of telefonisch: 0342 – 729120 (maandag t/m vrijdag van 8.00 uur-12.30 uur) 

Wanneer iets niet duidelijk is, mailt u gerust naar directie.hn@pcogv.nl, dan kijkt Joke 

van de Laar even mee. 

 

Dank! 
We ontvingen via de AC een heel leuke attentie als team, hartelijk dank daarvoor!  

 

Vakantierooster en vrije dagen 
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021  

Vakanties   1e Vakantiedag  
Laatste 
Vakantiedag  

Herfstvakantie  19-10-2020  23-10-2020  

Kerstvakantie  21-12-2020  1-1-2021  

Voorjaarsvakantie  22-2-2021  26-2-2021  

Goede vrijdag en 2e Paasdag  2-4-2021  5-4-2021  

Koningsdag  27-04-2021  27-04-2021  

Meivakantie  3-5-2021  14-5-2021  

Pinkstervakantie  24-05-2021  24-05-2021  

Zomervakantie  19-07-2021  27-08-2021  

Studiedagen: maandag 26 oktober 2020, dinsdag 25 mei 2021 en woensdag 30 juni 2021.  
Verhuisdagen: donderdag 17 en vrijdag 18 december 2020.  
Kinderen groep 1/2 vrij op maandag 21 en dinsdag 22 september 2020.  

  

Na de zomervakantie ontvangt u zoals altijd de kalender waar alles is staat wat we 

nu al (denken te) weten. 

 

 

 

mailto:klantcontact@pcogv.nl
mailto:directie.hn@pcogv.nl
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Bericht vanuit de MR  
Vorige week hebben we de laatste MR-vergadering van dit jaar gehad. Zo aan het 

einde van dit schooljaar maken we de balans op. 

 

Even kort de formele kant: de medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde 

raad. Hierin denken ouders en leerkrachten mee over het beleid van de school. De 

MR heeft zowel een adviserende (adviesrecht) als een beslissende (instemmings-

recht) rol in beleidszaken, afhankelijk van het onderwerp. Op De Hoeksteen hebben 

Marcel Hertgers, Mariëlle Bos, René Boonzaaijer en Martin van Veluw zitting in de 

MR. We komen gepland een keer of 6 per jaar bijeen en ongepland op de momenten 

dat daartoe aanleiding is. 

 

Het afgelopen schooljaar hebben we de totstandkoming van de nieuwbouw op de 

voet gevolgd. Het ziet er nu naar uit dat de nieuwe locatie ruim voor de kerst-

vakantie wordt opgeleverd, zodat er in het nieuwe kalenderjaar gestart kan worden. 

Hoe mooi is dat na al die jaren dat er over gesproken is! Het ligt in de planning om 

ook het schoolplein ingericht op te leveren voor de start. Dit is mogelijk door een 

fantastische samenwerking tussen een aantal partijen, waarvoor een aantal ouders 

zich hard hebben ingezet en ook de komende periode inzetten. Heel veel DANK 

daarvoor! 

 

Onderwerpen die om instemming hebben gevraagd zijn onder andere de verdeling 

van de vakantiedagen en de formatie. We zijn erg blij dat ook voor komend jaar de 

personele bezetting op onze school weer rond is met de voor ouders bekende 

gezichten. Ook kijken we met tevredenheid terug op de invulling van de vacatures 

die halverwege het jaar ontstonden door het vertrek van Damaris en Mariëtte. Als 

MR nemen we zitting in de BAC (benoemingsadviescommissie) en hebben daarmee 

een stem de benoeming van onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel. 

 

Het komend jaar staat onder andere in het teken van de inrichting van het 

Kindcentrum. Naast primair onderwijs wordt op de nieuwe locatie namelijk ook 

kinder- en peuteropvang en buitenschoolse opvang aangeboden. Dit betekent een 

uitbreiding van het aanbod en daarmee een herziening van plannen die jaarlijks 

gemaakt moeten worden als school. 

 

De samenstelling van de MR blijft komend jaar gelijk aan dit jaar. Wanneer je vragen 

hebt over wat de MR kan betekenen, of je hebt een onderwerp dat op beleidsgebied 

aandacht behoeft, laat het ons dan weten. Mariëlle en Marcel zijn op school en via 

de mail bereikbaar, René en Martin zijn als ouders vaak te vinden bij het hek en zijn 

te contacten via reneboonzaayer@hotmail.com en martin_van_veluw@hotmail.com.  

 

Voor nu een mooie zomer gewenst en graag ziens tot in het nieuwe schooljaar! 

 

mailto:reneboonzaayer@hotmail.com
mailto:martin_van_veluw@hotmail.com
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Hartelijke groeten, 

Marcel, Mariëlle, René en Martin 

 
Tot besluit 
We zullen ons het afgelopen schooljaar waarschijnlijk altijd blijven herinneren. 

Zomaar een periode geen les op school, wie had dat ooit kunnen bedenken? Nu 

kijken we er op terug en zien dat het meeste goed is verlopen, het thuisonderwijs, 

het ophalen van materiaal, de contacten. En gelukkig hebben we de draad weer snel 

op kunnen pakken. 

De zomervakantie staat bijna voor de deur. Dat is misschien ook wel een ander soort 

vakantie dan eerder was bedacht. We hopen dat ieder rust kan vinden en 

ontspanning. Voor de kinderen vooral dat er veel tijd is om lekker buiten te spelen. 

En we hopen dat er gelezen wordt! Gebleken is dat het belangrijk is om dat vast te 

houden in zo’n vakantieperiode. Zie het bericht hieronder van de Vakantiebieb! 

 

We wensen u hoe dan ook alvast een fijne zomer toe, met rust, ruimte, zon en af en 

toe een verfrissend buitje. En we hopen elkaar weer te ontmoeten op maandag 31 

augustus! 

Met vriendelijke groet, 

Team De Hoeksteen 

 

 

 
 

 

Mededelingen van anderen 
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De Vakantiebieb  
 
De gratis VakantieBieb stimuleert kinderen om te blijven lezen tijdens de 

zomerperiode! In de gratis app staan e-books én luisterboeken. Zo zijn er leuke 

boeken voor kinderen uit groep 3, maar ook spannende boeken voor tieners en 

prachtige romans voor volwassenen.  

De VakantieBieb is voor iedereen toegankelijk, dus ook als je géén lid bent van de 

Bibliotheek.  

De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store. Van 1 juli tot en met 31 

augustus. De verwachting is dat de app voor Android binnenkort ook beschikbaar is 

via Google Play. Kijk voor meer info op www.vakantiebieb.nl 

 

 
 

http://www.vakantiebieb.nl/
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